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a dontes az illetekesek kezeben
maradt. Mindossze ez alkalom-
mal sok ember velemenyenek
ismereteben donthettek.

m nicy Lia^iuiu miduoiui i^ivtbtJii

vallaltuk, meg ugy is, hogy
a kovetkezo igen szigoru fel-

teteleket kellett betartanunk:
# elore nem a>ulj£k el, hbgy milyen gepek vesznek reszt a
palyazaton

# ezzel szemben viszont kotelesek vagyunk alairni egy nyilat-
kozatot, miszerint a palyazaton erdekeft cegek egyikevel sem
dllurik uzleti vagy egyeb kapcsolatban, es itt kovetkezett a
cegek felsorolasa (nem kell mondanom, hogy a hazai szamito-
gep-forgalmazas szukos voltat tekintve, inkvizitorainknak
nem okozott tul nagy gondot, hogy a cegek neveboi, leg-
alabbis hozzavetoleg kitalaljak, hogy milyen gepekrol van szo.
No, de azert ez sen k it nem befolyasolt.)

# nem fogjuk megtudni a palyazatra beadott gepek arat,
egyreszt, mert az meg valtozhat, masreszt azert, hogy artol

... |

fuggetlenul probaljuk meg a
legjobb gepet kiv£lasztani.

A szandek vegui is ertheto
es jogos, de aki mar probalt

valaha barmifele muszaki be-
rendezest vasarolni - es ki ne
probalt volna -, az pontosan
tudja, hogy vegut is a dontes
alapja, hogy egy gep mi tud

es mennyiert. Elfogadtuk
azonban, hogy a dontes nem

a mi dolgunk, akik donteni fog-
nak, azok persze az arak isme-
reteben dontenek majd ossze-

vetve azt a velemenyekkel.
• a vallatast egy idopontban

egy nyolcoras muszakban
vegezzuk, es ezalatt senki nem

mehet el es nem jonet be a
a Vallato szmhelyere

(a dolog tisztasagat megorizendo)
# a Vallatason szerzett infor-

maciokat titkosan kezeljuk,

amig a dontes nyilvanossagra
nem kerul.

v Ez az oka annak, hogy
a februarban lezajiott Vallatast

miert most jelentetjuk meg.
Hat eddig, az elso olvasasra

nyiivan szigoru lista a tilalmak-
rol, amelyeket azonban az elso
atgondolas utan elfogadtunk,

hiszen tudtuk, hogy a kovetkezo
nehany evben tobb millios, milliardos megrendelesekrol lehet
szo, igy nekunk is tisztabb, egyertelmubb, ha betartjuk a szi-

goru szabalyokat. Szomoruan tessziik hozza, hogy a cegek
ugy tunik, inkvizitorainkat es a szerkesztoket sem tartottak
eleg fontos szemelynek, mert kozulunk senkit sem probaltak
megkornyekezni. Magatol ertetodik, hogy nem hagytuk volna
magunkat, de legalabb megprobalhattak volna...
No, de sebaj. A lenyeg ; a februar 1 -en szombaton reggel 9-t6I
delutan 5-ig tarto szeansz eredmenyei toltik meg BIT-LET-unk
e havi 16 oldalanak nagyobbik reszet.

Angyaiosi Lasz/6 szerkeszto

Pogany Gyorgy Vallato rovatvezeto

BELULROL

^ Vallato - kmpadon a jovo iskolaszamitogepe: e havi szamunk majd teljes egeszeben ezt az osszeallltast kozli. Kozoljuk, hogy ezen belul
mit hoi talalnak:

19. o. Aritmetikai vizsgalatainkrol. 20. o. A gepek 21. o. 1 . kin: billentyuzet; 21. o. 2. kin: ekezetes betuk 21. o. 3. kin: periferia csatlakoztatasi
iehet6segek; 22. o. 4. kin: kepernyokezeles es grafika; 22. o. 5. kin: ta>olSs megbizhatosaga; 23. o. 6. kin: a gep programnyelve; 23. o. 7. kin:

karakter olvashatos£g; 23. o. 8. kin: a gep hangja; 24. o. 9. kin: editalasi funkciok; 24. o. 10. km: kompaktsag; 24. o. 1 \. kin: tanulhatosag:
24. o. 12. kin: emberkozelseg; 24. o. 13. kin: gepkonyv, dokumentaci6; 24. o. 14. kin: gepi k6du programozas lehetosege; 25. o. 15. kin:

kompatibilitas el6zo gepekkel; 25. o. 16. kin: a memoria merete; 27. o. 17. kin: kisero szoftver; 27. o. 18. kin: szoftverellatottsag; 28. o.

19. kin: szubjektlv veiemeny.
A tablazatok, amelyekben az osztSlyzatok talalhatok: Tv Computer - 25. o.; PRO-PRIMO - 26. o.. Commodore 1 6 - 22. o.; HT 3080C -
21. o.; Homelab 4 - 27. o.; Microdat - 26. o.; 6sszefogla!6 - 28. o,

© Programborze - egy rovat temetese vagy legalabbis temetesenek igerete - nemi vegso ajanlattal

@ Konyvmoty - ujonnan megjelent regi konyvekkel, meg egy szinten regebbi Spectrum konyv ertekelesevel

@ Mi hogy csinalfuk - a szamitogepes tabort? - a ket honappal ezelotti vitainditora erkezett hozzaszolas vagy inkabb beszamolo
Szentendrerol

© Gepnyero ~ egy palyazat, amelyen nem tudjuk. hogy milyen szamitbgepet lehet nyerni

!
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on a
lskolaszdmitogepe

A bombasztikus cim mindossze azt ta-
karja, hogy kiilonleges Vallatd kovet-
kezik. Kiilonleges tobb szempontbol is:nem a szokasos modszerrel vallattunk,
nem olyan gepeket, amiket az inkvizf-
torok jof ismernek a saj$t gyakorlatuk-
bof, sot elore azt sem tudtuk, hogy mit
vallatunk. Csak egy biztos igeretet
kaptunk: nyolc orara be leszunk zarva
hat kiilonbozo szamitogeppel egy szo-
baba. Biztato kezdet, nem?
(Az elozmenyekrol olvassak el a BIT-
LET elso oldalat.)

A PALYAZATI KIIRAS

Kinzasokban megedzodott, gyakorlott
mkvizitorokat kertiink fel a feladatra
es a nagy nap elott egy egyezteto meg-
beszelest is tartottunk. Ezen beszeltuk
meg a kmrendszert, az esetleges egyeb
valtoztatasokat, egyeni feladatokat. Itt
dontottiik el azt is, hogy - bar ismerjuk
az eredeti palyazati kii'rast - nem ra-
gaszkodunk annak pontjaihoz. Ugy vel-
tiik ugyanis, hogy az eredeti kiiras egy
bizonyos szempontrendszer szerint ai-
lit kovetelmenyeket a gepek ele, nekiink

BENCHMARK EREDMENYEK

BM2

Tv Computer
Homelab 4

HT 3080C
Commodore 16

Microdat

Pro-Primo

1,75

0,9

1,2

2,0

1,3

1,75

8,11

5,3

5,82

9,91

8,5

8,11
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pedig masok a szempontjaink. Ez bi-
zonyos esetekben azt jelenti, hogy ta-
gabbak, mas esetekben azt, hogy szu-
kebbek. Azt azonban mindenkeppen
fontosnak tartjuk, hogy az olvaso tisz-
taban legyen a palyazat koriilmenyeivel,
kovetelmenyeivel. Ezert meglehetosen
kivonatos formaban, de kozoljuk a pa-
lyazati felhivast.

H

A palyazati kiiras tehat reszletes, sok
mindenre kiterjed, mi megis ugy don-
tottunk, hogy minden inkvizitor ma-
gaban dontse el, hogy szerinte mi kell
egy jo iskolaszamftogephez, es az alap-
jan osztalyozzon. (Peldaul: az, hogy
sorosvagyparhuzamosnyomtatotkepes
egy gep kezelni ez szerintiink nem le-
nyeges kerdes. A lenyeges, hogy legyen
valamilyen nyomtato.)

A KI'NRENDSZER

Ez a Vallato szamunkra alapvetoen uj
feladatot jelentett. Inkvizitoraink eddig
mindig altaluk J6I ismert gepet oszta-
yoztak, most azonban nehany ora alatt
kellett megismerkedniuk hat kiilonbozo
tipussal, ha lehet, akkor minel melyeb-

ben. Nyilvanvalo, hogy ennyi ido alatt
peldaul a gepi kodu programozas lehe-
tosegeit es buktatoit egy uj gepen nem
lehet megismerni. De sajnos ennelmeg lenyegesen egyszerubb dolgokat
sem. Hogy minel hatekonyabban dol-
gozhassunk, bizonyos feladatokat elore
kitalaltunk es szetosztottunk. Pelda-
kent az adattarolas es feldolgozas meg-
bizhatosagara egyik inkvizitorunk ki-
dolgozott egy programtervet, amit vaia-
mennyi gepre adaptalni szerettunk vol-
na es persze lefuttatni. Azonban mire
az elso gepnel tuljutottunk a kazetta-
hibakon, programozasi gondokon mar
annyi ido telt el, hogy fel kellett adnunk
ez mar nem fert bele a rendelkezesiinkre
alio idobe. Onalld kinkent nem szerepelt
ugyan a gepek szamolasi, adatkezeiesi
sebessege, de egy tagabb osztalyzatba
beleszamitott, ezert lefutattunk nehany
Benchmark tipusu tesztprogramot vala-
mennyi gepen. A programok iistajat
most nem kozoljuk, hisz ezek megje-
ientek regebben a BIT-LET-ben (no,meg nemregen a Szuperben is!), csak
kulon tablazatban a futasi eredmenye-
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Szinten nem szerepelt onallo kinkent
a gepek szamolasi, aritmetikai pontos-
saga, de nehany jol ismert pontossagi
buktatot azert megvizsgaltunk a ge-
peken.

ARITMETIKAI VIZSGALAT

Az elso peldaprogram azt vizsgalja,
hogy ha egy szambof gyokot vonunk #

majd az eredmenyt negyzetre emeljiik,
vajon pontosan az eredeti szSmot kap-
juk-e vissza? Tudjuk, hogy a kettes
szamrendszerbeli szamabrazoias miatt
valahanyadik tizedeshelyen belep a
hiba, de hogy melyiken, az bizonyos
esetekben nem mindegy. Peldaul nem
mindegy, hogy ha egyszeres pontossa-
gu, valos szamkent kezel egy szamot a
gep, tehat semmi kulon definialast nem
kap, akkor vajon fellep-e ma> a hiba.
A segedprogram, amivel ez vizsgaltuk,
a kovetkezo:

10 FOR 1=0 TO 20
20 PRINT SQR (I) f 2
30 NEXT

A masodik eset hibaja ugyanabbdl ered,
de ennek mar bizonyos ciklusok szerve-
zesenel is jelentosege van ! Milyen pon-
toss£ggal hasznalja a ciklusvaltozot egy
kiilonleges esetben, amikor a iepeskoz
0.1, tehat egy tized. A tSblazatba azokat
az ertekeket frtuk, ahol a pontossagt6l
elteres van. A segedprogram a kovet-
kezo :

10 FOR l=-
20 PRINT I

30 NEXT

-1 TO 1 STEP 0.1

A harmadik egysoros program mar egy
bizonyos fiiggveny szamolasi mddsze-
ret vizsgalja, nevezetesen az egesz fugg-
venyet

: egy ket tizedes pontossagu sza-
mot szazzal beszorozva es az eredmeny
egesz reszet veve, vajon mit kapunk?

A program

:

10 PRINT INT (43.11 *100)
A tablazatbol lathato eredmenyek egy-
ertelmuek. Hasonlo modon persze a
gepek teljes fuggvenykeszlete vizsgal-
hato lenne, bar szerencsere a hetkoz-
napokban ritkan van szukseg ezekre a
pontossagokra. Igaz, n6ha az ember
bosszantd programbeli hibakeresest ta-
karithatna meg, ha mar az elej^n ra-
jonne, hogy a gep pontossagaval van a
baj, nem a program elvevel.

Ahogyan a tablazatbol kideriil, a Vi-
deoton gepben alkalmazzak a legpon-
tosabb aritmetikai rendszert, a C 16-os
es a Microdat egyforman gyenge, a
tobbi gep pedig hasonloan kozepes.

PALYAZATI FELHfVAS
I
*lt?}*n?ss l,l[etve kdzepiskolai celu szemelyi szamitogep

I A PALYAZAT TARGYA
I Szemelyi szamitogep, amely az altalanos iskolakban es/vagy kozepiskolakban
|

oktatasra hasznalhato. A szemelyi szamitogep Jegyen nagy tetelben forintert
I beszerezheto 6s szaJHtdja biztosi'tsa muszaki ellatasat.
A tovabbiakban - ahol az oktatSs kovetelmenyei miatt elteres van a mGszaki

I kovetelmenyekben -
I a) alatt az altalanos iskolai,

I b) alatt a kdzepiskolai
kovetelmenyeket tsmertetjiik. Palyazni tenet mindket, illetve csak egyik iskola-
tlpusban hasznalhato szemelyi szSmi'tdgeppel.
AZ ALAPG£P MINIMAUS SPECIFIKACI6JA
- BASIC ertelmezo (interpreter) ROM-ban;
- BASIC parancs es utasttaskeszfet legalabb a fuggelekben megadott;
- szabad tarkapcitas (programteruiet) legalabb

a) 12 kbyte
b) 30 kbyte

- tSrbdvftesi Jehetoseg (hacsak nem legalabb 48 kbyte-os az alapgep)

;

- a karakterkeszlet tartaJmazza mind a 35 magyar betut, nagy es kis vSltozatban.
A betuk elhelyezese az alsd ha>om billentyusoron lehetofeg feletjen meg a

I

44 billentyus irogep elrendezesenek (JVJSz 7799/1-82);

|

- legalabb 4 szfnu kijelzes (plusz fekete-feher). A szi'nv^laszt^s olyan legyen,
hogy fekete-feher monitoron jol megkulonboztetheto arnyalatO fegyen;

- hanggener^l^s, legalabb ket esatorna, 5 oktSv terjedelem, programozhato
hangero 6s hullamforma;

~ beepitett p^rhuzamos (Centronics) nyomtato interfesz. A p£lyaz6 aj^nljon
ilieszkedo, ekezetes betut is biztosfto nyomtatdt;

- hajtekony lemezmeghajtd illesztd csatlakozasi Iehet6segenek biztosltasa,
BASIC-bol va!6 vezerlessel;

EGY6B K5VETELM£lMYEK

- (itesallosdg (muanyag doboz eseten);
- maxim^lis igenybevetel (mtn. 10 oras bekapcsolasi ido r gyerekek utik a bil-

lentyuzetet stb.) mellett maxim£Hs megbizhatos^g;
- egyszeru kezeles, egyertelmu osszek^belezes, egyirtelmG feliratok;
- formatervezett kivitel.

A PALYAZAT FELTiTELE

A pSlyazo a paly^zat targyat kepezo alapg^pet technologizalt (nem deszka-
model!, hanem sorozatgyartasra alkalmas) form^ban 2 peldilnyban, alkalmazdi
dokument5ci6 kisereteben 1 985. december 30-ig benyujtja a Tudomdnyszervez^si
es Informatikai Intezethez.
A p^lyizo kotelezettseget valtal - a p^lyazat elfogadisa eseten ~ evi legalabb
1000 aiapgep gy^rtis^ra, illetve sz^liftis^ra legalabb 1988-ig.
A p^ty^zo koteles a ieszaJHtott konfigur^cidkra garanciafis kotelezettseget vil-
lain*, es biztosttani a karbantartast 6s szervizelest, cefszeruen orsz^gos szerviz-
hgfozaton keresztuL

EGYEBEK
A p^fyazat elbiralasa 1986. februar 28-ig megtort^nik. A Tudom£nyszervezesi
es Informatikai Intezet kotelezettseget viflal, hogy az elfogadott szemeJyi sza-
mit6gep{ek)b6l 1000-1000 db-os tetelt 1986-ban megrendel.

Budapest, 1985. oktober ho 8.

Tudom^nyszervez^st 6s informatikai Intezet

1. PROBLEMA 2. PROBLEMA 3. PROBLEMA
HT 3080C pontos -0.1 helyett -0.0999999

0 helyett 7.45058E-08
4311

C16 5.00000001

6.00000001

7.00000001

9.00000001

-0.1 helyett -0.0999999997

0 helyett 2.91 038305E-10
0.8 helyett 0.800000001

0.9 helyett 0.900000001

4310

TV COMPUTER pontos pontos 4311

PRO-PRIMO pontos -0.1 helyett -0.0999999

0 helyett 7.45058E-08
4311

MJCRODAT ugyanaz, mint a C 16-os ugyanaz, mint a C 16-os 4310
HOMELAB 4 pontos -0.1 helyett -9.99999E-02

0 helyett 1.11759E-07
4311
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A kinrendszerrel kapcsolatban meg egy
altalanos dolog

: ugy ereztuk, hogy vegre
itt az alkalom, hogy ne minden kint
egyforma sullyal vegyiink figyelembe.
Ez ugyan regi vagyunk a Vallatonal, de
eddig mkSbb tartozkodtunk attol, hogy
az atlagszarmtasba barmifele mesterse-
ges manipulaciovaf beleszoljunk. Az
ugyanis nyilvdnvalo, hogy a suIyozSs
mertekenek eldontese, valamint az egyes
kinok meghatarozasa - hogy melyik su-
lyozasi kategoriaba keriilnek-, nyilvan-
yal6an onkenyes, egy bizonyos meg-
aNapodason alapul. Itt most vallaltuk
ezt, harom kategoriat SIKtottunk fei
melyek kozul az elso a legfontosabbakat
tartalmazza (ezek eredmenyet 3-maf
szorozva), a masodik kevesbe fontosa-
kat kettovel szorozva, vegul a leg-
kevesb<§ fontos harmadik kateg6riat
1-es szorzoval vessziik figyelembe az
atlagszamrtasnal. Az egyes kinok ertel-
mezeset mar az osztalyzassal eqvutt
kdzoljuk.

A GEPEK

Felyirradt a nagy nap. alairtuk a szukseges
nyilatkozatokat, 6s megismerkedhettunk a
hat geppel. Eiozetes tippjeink a titoktartas
ellenere bejottek, bar igaz, hogy a gepek to-
vabbfejlesztett valtozataival talalkoztunk
most. Igy vegul is mindossze egy olyan gep
volt amit inkvizftoraink mar ismertek a
Commodore 16-ost mar vailattuk is. A tobbi
ienyegeben szamunkra ismeretlen volt ieq-
feijebb az eI6djuket lattuk mar.

HT 3080C

A Hiradastechnika Szovetkezet uj termeke
a HT 1080Z tovabbfejlesztett valtozata Szi-
nes, uj iehetosegeket tartalmaz6 gep, amely-
nek mechamkai felepftese azonos elodjevel
magnetofonnal egybeepitve konstrualtak A
gep hasznalhatdsagat megsokszorozza
nogy egy emul^cios programmal - amely
minden gephez jar - Sinclair SPECTRUM -ma"
alakithato. Nem tevedes, valoban nem egy-
szeruen kompatibilis, hanem „azonos" a
Spectrummal, es ezzel egy csapasra szam-
talan meglevo program futtathato raita
Merete: 540x390x120 mm
Sulya: —3 kg

COMMODORE 16

A gepben semmi ujdonsag, meglepetes nem
volt bar mi remenykedtunk benne, hoqy
memoriabSvftovel talalkozunk majd vele
Egy dologban persze elter az eredeti alap.gep-
tol, de ezt mar termeszetesnek fogtuk fef-
tudja a magyar <§kezetes karaktereket
Merete: 400x210x70 mm
Sulya: 1,60 kg

TV COMPUTER
A Videoton gyar regota fgert es nemregen
piacra kerult mikroszamitogepe ketfeie me-
monameretben. A gep szamunkra eddig tel-
jesen ismeretlen volt es kellemes csalodast
okozott. Szmes, sok ugyes grafikai funkci6-
val, ekezetes betukkel, sokfele csatlakozasi
lehetoseggel.

Merete: 460x190x110 mm
Sufya: 2,80 kg (tapegyseg kuion 0,80 kg)

PRO-PRIMO

HT 3080C

Commodore 16

Az MTA SZTAKI altal kifejlesztett gep, a mar
\6\ ismert PRIMO fejlesztett valtozata szfnes
kepernyovel, normalis, nyomogombos bil-
lentyuzettel es apr6sagokban fejlesztett proq-
rammal. K y

Merete: 55x260x310 mm
Sulya: 0,90 kg
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AMicrodat 6MK fejlesztette es a DATACOOPSf2f gy^rtana ezt a gepet, amely az
AMKLLII.szamitogep licencen alapul Val6j<§-
ban nem ugyanabba a kategoriaba tartozik
mintatobbigep.hiszen ezmarinkabb szemelyi
szamit6gep, amely csak floppyval egyutt
hasznalhato, operacios rendszeret es egyeb
szoig^ltatasait tekintve is magasabb kovetel-
menyeket elegit ki. H^tranya viszont hoov
ilyen mertekben nagyobb az ara is, amit
ugyan inkvizftoraink nem tudtak, de seitet-
tek. Tagadhatatlan, hogy a maga idejen for-
radalmi gep lehetett, de ez az ido elmult Ta-
lan mar nalunk is.

Merete: 125x310x395 mm
Sulya: 7,2 kg

HOMELAB 4

A hazai szSmftdgeptervezes maganyos far-
kas^nak, Luk^cs J6zsefnek a hosszu evek
tapasztalatabdi osszegyurt g^pe, amelyet a
Dombdvan Tsz mar sorozatban gyart. Tavoli
elfidje a iassan mar elfelejtett AIRCOMP.
Sajnos a gep mechanikai kivitele meg mindig
magan viseli a „tsz gyartmanyok" jellegzetes
hibait

Mj§rete: 345x230x65 mm
Sulya: 1,35 kg tSpegys<§g neikul



BillentyGzet

Ebben a kinban a konnyu kezeihetos<§get,
kellemes hasznSlatot vettuk alapvet6en fi-

gyelembe. Emellett fontos szempont volt a

kul6nboz6 kieg^szfto Iehet6s6gek esetleges
meglete: pi. kulon szammezo vagy kurzor-
mozgatasi Iehet6seg stb. Egy kisse" ma> a

programozashoz kapcsolodik, de itt is figyel-

tiink arra, hogy vannak programozhatd, funk-
ci6s billentyukvagy sem. Minthogy kulon kint

szenteltunk ennek, ez6rt itt nem foglalkoz-
tunk az ekezetes betukkel, azzal azonban
igen, hogy az Y es a Z billentyu magyar
vagy angol szabvany szerint heiyezkedik el,

illetve a 0 szambillentyu hoi van. LSnyeges
szempont volt a fontos billentyuk (RETURN,
CTRL) elhelyezese, m^rete, elterese az egyeb
billentyukt6l.

Mindezek alapjan az osszesfto tablazatb6l lat-

szik, hogy a leginkabb a HT billentyuzete nyer-
te el az inkvizitorok tetszeset. Ez lenyegeben
a regivel azonos, es ugy tunik, hogy eppen
megfelelo. Kar, hogy Spectrum uzemmddban
nem mukodnek az ekezetes betuk, de ez val6-
ban nagyobb atalakftSst igenyelne. Volt aki

szerenyen ezt frta: „tok6letes billentyuzet",

masok azert hianyoljak a funkcios billentyu-
ket.

ft t~IT 30S0C
VflLLATASANAK EPEDMENVE
1386. FEBRUAR 1.

mes. Az iskolai gyakorlatban azonban tudjuk,
hogy a tanulok lelemenyessege nem ismer
hatart, es barmilyen me>nok eszen tul tudnak
jarni, (gy felo, hogy egy-ket honap utan
csonkaTVC-kel istalalkozunk majd.A billen-

tyuzet egyertelmu hibaja a 0 es az egyenloseg-
jel elhelyezese, ami ugyan koveti az irog^p-
szabv^nyt, ezzel azonban hatr^ltatja a prog-
ramozast.

A PRO-PRIMO billentyuzete szerencsere
alapvetoen elter el6djet6l, kellemes, k£zre-
allo nyomogombokbol all. Sajnos azonban az
elhelyezesuk semmit nem valtozott 6s ezt

nagyon rosszn^ven vettek inkvizltoraink:

rossz helyen van a 0, fontos RETURN vala-
mint SHIFT nyomogombok pedig konnyed^n
osszeteveszthetok a tbbbivel, mivel a m£-
retuk alig kulonbozik azokt(3I.

Az egyetlen gep amelyik kulon szambeviteli
es kurzormozgato mez6vel rendelkezik a

MICRO DAT. Ez tehat ebben mar kozeh't a

profi billentyuzetekhez, masban viszont nem.
Kicsi es nagyon rossz helyen van a SHIFT
es a RETURN, az Y es a Z angol szabvany
szerint heiyezkedik el es till lassan ism£telnek
a billentyuk.

Az osztatlan nem tetszest a HOMELAB vrvta

ki, ameiy nyilvanvaloan egy kiforratlan kon-
strukcio gyermekbetegsegeit hordozza. A bil-

lentyuk lotyognek, ragadnak, nem igazan
kellemes a hasznalatuk. Annak ellene>e, hogy
ez magyar tervezesu gep, itt is angol szab-
vany szerinti az Y es a Z billentyu elhelye-

zese, ezenkivul azonban nehany dologban
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SOUVOZOTT ATLRG
A C 16-os billentyuzete ismert, bevalt kon-
strukci6, de sajnos csak angolul tud igazan.
Van, akinek nem tetszik a kurzormozgato
billentyuk helye, valoban talan felesleges
minden esetben ez a nagy k^zmozdulat.
A RESET gombot n6hany inkvizftorunk tuf-

sagosan rejtettnek tartja, ennek azonban
megvan az az elonye, hogy veletlenul nem
lehet megnyomni. Mert hogy az aztan bosz-
szanto tud lenni ...

A TVC (Tv Computer) billentyuzetenek ku-
lonlegessege, hogy tartalmaz egy beepitett
joysticket, amitol latatlanban feltunk. A hely-
szinen vegul is felelmunk- miszerint ez ket

mozdulat utan le fog torni - nem igazolodott,

igen massziv, biztonsagos konstrukcionak
tunik, aminek a hasznSlata nagyon kenyel-
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mindenfele szabvanyt felrug: a kurzormoz-
gat^s ellenkezo iranyu nyilakat hasznal, mint
ami a megszokott, nehany billentyun pedig
a SHIFT es anelkuli funkci6 van fefcse-
relve. Egyik inkvizftorunk kisse sz^pitve a

dolgot fgy fogalmaz: „nem hagyomanyos
billentyuzet

laahh. a

Ekezetes betuk

Bar a palyazati kiiras kotelezoen eloirta az
ekezetes betuket, ez sem minden gepnel
valosu! meg, az pedig, hogy az ajanlott

magyar szabvanyt betartsak szinte csak 6haj
maradt. Ebben a kinban ezt osztalyoztuk,
valamint igyekeztunk figyelni a kepernyon
megjeleno ekezetes nagybetuk megoldasara
is.

Lenyegeben a HT, a TVC es a PRO-PRIMO
ekezetes megoldasaival elegedettek voltak
inkvizitoraink, ahogyan ez az osztalyzatok-
b6l is kiderul. Ezeken a gepeken valamennyi
szukseges Ekezetes betu megtalalhatd, es az
ir6gepen megszokott helyen van. Hasonloan
minden ISnyeges megvan a C 1 6-on es a
HOMELAB-on, ezeken azonban rejtelyes,

osszevissza helyeken. Ezek a billentyuzetek

szovegszerkeszt^sre igen nehezen alkalma-
sak: aki egyszer mar megtanult g£pelni, azt

meguti a guta, aki pedig meg sohasen gepelt,
azt majd akkor fogja megutni, amikor a sza-
mftogep utan ir6g<§p melle ul. A MICRODAT
gepen nines meg valamennyi magyar ekezetes
betu, pi. hianyzik a nem eppen nelkulozhet6
hosszu 6.

Periferia csatlakoztat^si
lehetosegek

Ebben a kinban kfvantuk osztalyozni azt,

hogy vajon mit lehet kotni az alapgephez
minden kulonosebb atalakftd, specialis csat-
lakozo nelkul. Ugy gondoltuk. nagyon szigo-
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ruak leszunk, mert meg jol eml^kszunk arra,

amikor azt frtuk a r^gi HT-r6i. hogy lenyege-
ben minden kotheto hozza. Azutan evekig
nem volt mit hozzakotni. Sajnos azonban
most is beletorott a bicskank ennek a iel-

kiismeretes osztalyzasaba, mert csak a gyar-
t6k bemondasara voltunk ismet utalva. Nem
a I it mddunkban kiprobalni peidaul a PRIMO
floppykimenetet, mert nem volt floppynk. De
meghajtot meg szereztunk volna, ha erde-
mes. De nem erdemes, a PRIMO kimeneti
csatlakozoja nem azonos a Commodore-^val,
nem lehet beledugni a Commodore peri-
feri^t. Hasonloan csak a leirasbol derul
ki a HT floppycsatlakozoja es az mar fel

sem meruit, hogy a tobb gepnel letezo, am
nem szabvanyos csatlakozoju CENTRONICS

S ZA MITASTCCHNIKAI me luklet majus



: mtatasi iehetoseget eletre keltsuk. Igy te-
- at a sotetben tapogatozva a kovetkezo osz-

talyzatok szulettek:

Kimagasioan jo a TVC es a MICRODAT. ko-

zepesen rossz az osszes tobbi.

A kovetkezo ki- es bemenetekkel rendelkezik

a TVC: UHF, VHF, RGB es composit video
a kepkimenethez, ket darab magnetofon,
adatkimenet, mindketto programbol vezerel-

heto. 2 db szabvanyos joystick, 4 db parhu-
zamositott busz csatlakozcisi lehetoseg, Cent-
ronics csatlakozo. Eleg impozans felsorolas.

meg akkor is, ha ezek nagy reszet csak be-
mondasra ismerhettuk meg. Egy nagy hibaja

van a konstrukcidnak, ami meg majd mas
osztalyzatoknal felmerul: az, hogy a bovite-

sek a gep felso reszere kerulhetnek, fuggole-
ges csatlakozasi helyzetben. Igy a bovitok ki-

cillnak az alapgepbol, ami ismet az iskolai

igenybevetelt ismerve, nem kecsegtet hosszu
elettartammal. Lenyegeben ugyanigy minden
megtalalhato a MICRODAT gepen is, ne-
hany szepseghibaval: a kulonbozo kepjelek
egy tuchel csatlakozon jonnek ki, a joystick

nem szabvanyos, stb. Kar. Rosszabb a csat-

lakozasi Iehet6sege a tobbi gepnek. A HT
kepkimenetei: RF, RGB, composit video, 2

db magnot tud kezelni es allftolag - kiprobalni

nem tudtuk - van egy Commodore soros
adatkimenete, amivel elviieg a Commodore
periferiak hasznalhatbk. Termeszetesen
Spectrum uzemm6dban a busz kimenetre
Spectrum interface kotheto, amennyiben a

csatlakozast megoldjak. Mindez igen szepen
is hangzana. Amiert megis alacsony osztaty-

zatot kapott, annak az oka, hogy ezek kozul

semmit sem talaltunk a gepen, csak egy
rendszer busz kimenetet. A tobbi egyenlore
igeret marad es ugy tunik, inkvizftoraink csak
egyszer hittek a HT tipusu igeretekben.

A C 16-os csatlakozasi lehetosegeit egy
Vallatdban mar szidtuk, a helyzet termesze-
tesen azota is valtozatlan. Feltetlen eionye
a gepnek, hogy a viszonylag olcso 6s elterjedt

C 64-es periferiak haszn^lhatdk hozza. Soros
adatcsatiakoz6 tehat alkalmas floppy es
nyomtato kezelesere, ezenkivul van rendszer
busz kivezetes. Magn6csatlakozasa nem
szabvanyos. csak a gephez tartozd Datasette

gephez jo, hasonlo a helyzet a joystick csat-
lakozassal is. RF es composit video kimenet
letezik rajta kulon csatlakozokon.
A HOMELAB csatlakozasi lehetosegei sze-

genyesek: video es RF kimenet, mindketto
koaxialis csatlakozoval, 1 db magnocsatla-
kozas, busz es Centronics kimenet. Joystick
nines, es valojaban a Centronics sem szab-
vanyos.

Kepernyokezeles es grafika

Kozeledunk azokhoz a tipusu kmokhoz,
amelyek a rendelkezesunkre alio rovid ido
alatt bizony nehezen voltak e>tekelhet<3ek. Eb-
ben a kinban probaltuk figyelembe venni a
grafikai lehetosegeket, azok programozhat6-
sagat, konnyedseget, bar ezek a dolgok mas-
hol isfelmerulnek majd. Kimagasioan \6 ered-
menyt ert el ebben a Videoton gep, aminek
nyilvan oka az is, hogy rendelkezesunkre
a I It egy bemutato kazetta, amely a szoros szfvu

inkvizitorokat is meghatotta.
A TVC gepen sokfele lehetoseg van es azok
viszonylag egyszeruen nehany utasftassal

programozhatoak. Egy segedprogrammal,
ami jar a gephez barmilyen karakter definial-

hato, a grafikus uzemmod pedig - mashol
meg nem tapasztalt modon kulonbozo na-
gyitasokban kepes kepet alkotni, a legigenye-
sebb esetben osszesen 16 szfnnel. Kulon
palettak definialhatdk a kepernyon es azo-
kon belul kulonbozo szfnezesi modok. Egy
masik funkcio, ami mas gepeknel nincsen:
tobbfele, osszesen net kulonbozo vonalattud
huzni (folyamatost, szaggatottat, pontozott
vonalat, stb.). Egyszoval meltan a legjobb az

osztalyzata.

A C 16-os kozismerten jo grafikai lehetose-
gekkel rendelkezik. Rengeteg szfnnel tud
banni, viszonylag egyszeru a programozha-
tosaga, van azonban egy nagy hibaja, amie>t
inkvizftoraink joggal haragosak. Abban a pil-

lanatban, amikor grafikaval kivan foglalkozni

valaki, a gep szinte teljes memoriajat lekoti

a kepernyo szervezese. Mindossze k£t

kbyte marad a program reszere, ami manap-
sag mar nemhogy kevds, hanem szinte nines.

Ezert irja egyik inkvizftorunk: ,,ezzel vagy szep
kepet csinalsz, vagy programozol. A ketto

egyutt nem megy." Mindez persze nem lenne
gond, ha a 64 kbyte-os bovftovel felszerelt

C 16-ost ismerhettuk volna meg, ugy tunik
erre azonban meg varnunk kell.

A PRO-PRIMO grafikajaval mar nem ei6-

gedettek inkvizftoraink, semmi kulonlegeset
nem tud, azt viszont neh^zkes utasftasokkal.

A HT-nal m^g nagyobbak a gondok, m6g a

szfnek szama es az utasftasok is kevesnek
tunnek. A MICRODAT g6p elmeletben kepes
szfnek eloallftasara, ami ugyebar 6deskev6s.
Ilyen esetben meggondoland6, hogy van-e
ertelme az amerikai szabvanyu szfnes tv-k^p
eloailft^sanak, ami gyakorlatilag itthon nem
hasznalhato. Fekete-feher grafikaja viszont
nagy felbontasu es szep, de ezen mar nehany
eve tul vagyunk. A HOMELAB szinten csak
fekete-feherben dolgozik, de ott sem kiele-

gftd a felbontasa

Taroias megbizhatdsaga

Ahogyan errol mar volt szo, ennel a kfnnal az

elore kita lalt tesztelo programunk nem valt

be, nem volt id6nk a lefuttatasra. Igy vegul is

adatallomanyok tarolasanak a megbfzhato-
sagarol nem tudtunk kepet alkotni, mindosz-
sze programok kimenteset es visszahfvasat

probaltuk ki tobbszor egymasutan. Meg en-
nel is kmosabba valt a helyzet azonban k£t

gepnel, a MICRODAT es a HOMELAB ese-
teben ugyanis a leiras hianyossaga es a szo-

kasostol elter6 nyelvezet kovetkezteben nem
sikerult a kimentes gyakorlott oreg rdkaink-

nak sem. Igy ezeknel ezt a kmt nem ertekel-

tuk. Minden esetben a kazettas tarolast vizs-

galtuk, mivel csak ez allt rendelkezesunkre.
Ism^t a legjobb a TV COMPUTER lett. Pr6-

b£ink alatt nem hibazott es a vizsgalt gepek
kozul, ugyanolyan me>etu programmal mesz-
sze a leggyorsabb. Lenyegeben komoly gond
nem volt a HT-vel <§s a PRO-PRiMO-val,

-
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Pro-Primo

ezek viszonylag megbizhatoan teszik ki a

programokat - bar elozo tfpusok tapasztala-

tai alapjan ez erosen magnetofon-fuggo.
A HT-r6l inkvizftoraink velemenye valto-

zatlan: egy elfogadhato gepben ez a mag-
net ofon elfogadhatatlan

!

A PRO-PRIMO magn6kezel£senek nagy
elonye, hogy beolvasas kozben szamolja a

hibakat fgy nem kell kivarni egy mar az
elejen elrontott program beolvasasat. Egy
nagy hib£t viszont nem javitottak ki a kon-
struktorok: a gep nem pontosan ellendrzi a

kivitt anyagot A TEST utasftas nem ellenorzi

v6gig a kivitt adatokat, osszehasonlftva a

memoriatartalmaval, kizarolag azt vizsgalja

meg, hogy a formatum megfelel6-e. Igy 16-

nyegeben a memoriaban aka>mi lehet, a

vizsgSlat nem erre vonatkozik. Ha esetleg a

PRIMO tulajdonosokat olyan melepetes en,
hogy egy latszolag jo i kivitt anyagban egeszen
mas van, akkor megse lepodjenek meg.

A g6p programnyelve

Ebben a kfnban megpr6baltuk figyelembe
venni az elmult evek fejlodeset, a BASIC
kenyelmet szolgalo valtozasait, ezt kovetel-
tuk a gepektol. fgy egy nehany evvel ezelott

konstrualt BASIC, programozasba belefaradt.

megtort inkvizitorainknal nem szamfthatott
semmifele elismer^sre.

A Commodore ismet bizonyitotta, hogy kor-
szeru nyelvvel rendelkezik, ebben a mezony-
ben konnyeden a legjobb. Szinte mindent
tud, kenyelmes, egyszeru lehetosegek van-
nak benne, modern es nehany kulonleges -
m^r-mar a strukturalt nyelvek e!6nyeit rejto

lehetosege is van.

Nem sokkal maradt el ettol a HOMELAB,
korszeru, jo nyelvevel. Erre meltan lehet biisz-

ke a tervezoje, kar, hogy ez meg nem visz el

egyi gepet.

A HT programnyelvet tulajdonkeppen senki
sem dicserte. A jo osztalyzat annak szol, amit
inkvizftoraink nem tudtak kiverni a fejukbol.

hogy konnyeden Spectrumma alakfthato, an-
nak pedig milyen kivalo nyelve van. A jo osz-
talyzat tehat Sinclaireknek szol. A TVC nyelve
sem sikeres, a tomor velemeny: szolidan
konzervativ. Hasonlo a helyzet a PRO-PRI-
MO-val, a MICRODAT ma mar egyertel-
muen elavult nyelverol pedig ezt irta valaki:

„barats^gtalan oregember".

ezzel a vegere ertiink a Iegfontosabb-
nak it^It kinoknak, amelyek haromszo-
ros ertekuek az atlagos szamitasana!.
Kovetkezik a masodik kategoria, amely
az £tlagba 2-es szorzoval szamit bele.

nagyobb karaktereket hasznalva meg nyolc
m£terrol is j6l olvashat6k a feliratok, sz^pek
a karakterek. Van, aki ezt irta: egyszeru 6s
szellemes, van, aki csak ennyit: „tokeletes".

Szep a kepe, j6l olvashat6 a PRO-PRIMO,
nagyme>etu karaktereket tud a HT is, de en-
nek kepevel ma> nem elegedettek az ink-

vizftorok. A C 1 6-os kepet mar altalaban gyen-
genek tartjak, elsosorban a kepgenerator
gyengesege miatt, ami meglehetosen keszu-
Iekfugg6ve teszi a Iathat6 kepet. Lenyege-
ben elfogadhatatlannak (teltek a MICRO-
DAT olvashatdsagat es a HOMELAB-et is,

annak ellenere, hogy ez ut6bbinal van nagy-
meretu karakterkiiratasi iehetoseg is. Csak-
hogy egy csunya, nehezen olvashato betu
nagyban is csunya, ha nem csunyabb egy
kicsit.

Karakter olvashatosag

Ez egy teljesen uj fogalom, amivel nemigen
foglalkoztunk mas vallat^sokon. Most azon-
ban inkvizftoraink ugy fteltek, hogy egy isko-
lai gepnel, amit nemcsak szakkorben prog-
ramozasra, hanem m^s orakon az oktatas
segft^sere is hasznalnak - lenyeges lehet.

Valoban, ha egy tanteremben 2-3 tv-keszulek
is van, akkor is eleg messzirol kell elolvasni a

feliratokat.

Egyertelmu gyoztes ebben a kategbriaban a

TVC gep, amit nyilvanvaloan a haromfele
meretu kifratasi formatumaval ert el. A leg-

A gep hangja

Gondjaink voltak ennek a kinnak az osztaly-
zasaval is. Sejtettuk, hogy nem lesz id<^nk

minden gepet egyenkent programozni es
megszolaltatni, de nem sejtettuk, hogy erre

eselyunk sines, mert nemelyiknek meg a le-

frasaban sem szerepelt a hangkeltes mikentje.

fgy vegul is az osztalyzatok egy resze elmelet
alapjan, a gyartok altal megadott lehetosege-
ket m^rlegelve szuletett.

A tapasztalatok alapjan a C 16-os nyert, ezt

ugyanis ismertek inkvizftoraink regrol es tud-
tak, hogy sokoldalu, jd I hasznalhat6. Ket ku-
lon csatorna programozhat6 hang, egy csa-
torna zaj, ami a televfzio hangszbr6jan szolal

meg. Ugy tunik ez a bevalt megoldas. Alig ma-
rad el ettol es rendszereben sem sokban ku-
lonbozik a TVC hangja. A PRO-PRIMO egy
programozhato hangesatornaja mar keves kifi-

nomult hallasu vallatoinknak, hasonl6 a hely-
zet a HOMELAB-bal. A MICRODAT gep csak
hangjelzest tud adni, nem programozhat6.
A HT-r6l felteteleztuk, hogy nem rosszabb
a hangja a reginel, errol azonban nem tud-
tunk meggyozodni, mert egyaltalan nem si-
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kerult szora birni. A regt programozasi mod-
szerrel hiSba piszkaltuk, meg se kottyant
Szegyen ide, szegyen oda, feladtuk

[qahh..

Editalasi funkcidk

Talan nem nagy butasag lefrrii: ma mar egy
igenyes gep teljes kepernyos szerkesztesi le-
hetoseggel (FULLSCREEN EDITOR) rendei-
kezik. (Ezuton is elnezest kerek a Spectrum
hivoktol...) Az osztalyzatok mindenesetre
ezt igazoljak, inkvizitoraink semmifele ke-
vesbe kenyelmes megoldassal nem voltak ele-
gedettek. Ebben a kinban a legjobb a HT gep
lett. talan azert mert mindket tabort kielegi-
tette: normal uzemmodban teijes kepernyon
Iehet szerkeszteni. Spectrum uzemmddban
viszont kepes a soronkenti szintaktikai ellen-
orzesre. Igy mindenki hasznalhatja az izlese-
nek megfelel<5t. A TVC hasonloan jo, bar
nyilvanvaldan nem tudja a Spectrum elo-
nyeit. es hianyzik a programnyelvbol az ujra-
szamozas lehetosege (RENUMBER). Ink-
vizitoraink meg elfogadhatonak itelik a COM-MODORE 16-os szerkesztesi lehetosegeit
azzal a megkotessel, hogy az idezojeles meg-
oldas sajnos mit sem valtozott. Valo igaz aki
valaha probalkozott COMMODORE-on prog-
ramot frni. pontosan tudja, hogy minden
olyan sorba bele Iehet bonyolddni, aho! az
idezojelen belul valamit javitani akar az em-
ber. Es onnan kijonni nem valami konnyQi
A PRO-PRIMO soronkenti szerkesztesi le-
hetosege ma mar elavultnak szamit, szokat-
iansaga miatt nehezen kezelheto a HOME-
LAB, a vilagirodalom legrosszabbjanak sza-
mit pedig az APPLE edit<§!6 rendszere es ezt
vette at a MICRODAT

gep azonban sokat utazik. egyik oran az
egyik osztalyteremben, masik oran mar mas-
hol Igy nem mindegy. hogy a tanar hany
darabot kenyszerul cipelni, mennyire bonyo-
ult az a droterdo amit felepit, mire valami
kepet csihol a gepbol. Ez a km tehat az egy-
beepitettseget. egyszeru felepitest probalia
mindsiteni.

Egyertelmu gyoztes a HT, hiszen minden
egyutt van: gep, tapegyseg, magnetofon.
Csak a tv nines a dobozba epitve Mint
minden tokeletes megoldasnak, ennek is
van hibaja: kicsit nagy es nehez a gep Vala-
mit, valamiert.

Lenyegeben azonos felepftesu a TVC a C 1 6
a HOMELAB es a PRO-PRIMO: kulon a gep
a biilentyuzettel, kulon a tapegys^g es kulon
a magnetofon. Az osztalyzatok szdrasa apro-
sagokbdl ered. inkvizitoraink elegedetlenek a
PRO-PRIMO csatlakozoival, a HOMELAB-et
pedig csapnivaldnak tartjak.
A MICRODAT gep floppyval egyutt hasz-
nalhato csak, igy mozgatSsa nehezkes.

LAB magyar nyelvu hibakifrasat. Ennek csak
az a szepseghibaja, hogy pontatlan, sokszor
nem a hiba lenyeget fogalmazza meg.

Kompaktsag

A kisse furcsa elnevezes ismet egy uj szem-
pontot takar. Vallatdink soran sohasem fi-
gyeltunk arra, hogy a gep egybe van-e epitve
a tapegyseggel, netSn tartalmaz-e magneto-
font. Otthoni hasznalatnSI ennek ugyanis
nines olyan jelentosege. Egy iskofaszSmito-

Tanulhatosag

Egy iskolaszami'togepnel talan eloszor azt
kell megmagyarazni, hogy miert nem a feg-
tontosabb kfnok kozott szerepel ez a tulaj-
donsag. Azert dontottek inkvizitoraink igy
mert az iskolaban nemcsak programozni ta-
nulnak ezen a tanulok, hanem mas tantargyak-
nal bemutatoprogramokat neznek a gepen
Tehat keszen kaphato, mar kifejlesztett
programokat futtatnak. Ezert kerult ebbe a
kategonaba ez a km, es ezzel elerkeztunk az
osszefoglald jellegu kmokhoz, amelyek le-
nyegeben mar efobb targyalt tulajdonsa-
gok egyuttesebol allnak. Hiszen peldaul a ta-
nulhatosagot lenyegesen befolyasolja a kep-
ernyokezeles bonyolults^ga vagy az editalSs.
Ezek alapjan inkvizitoraink jonak iteltek a
HT tanulhatds^gat, megfelelonek a TVC e"s a
C 16 ilyen tulajdonsagait. Elegedetlenek a
PRO-PRIMO-val es a HOMELAB-bal es ta-
nulhatatlannak iteltdk a MICRODAT-ot
Igaz, inkvizitoraink kdzul valaki egyszer re-
gen megtanulta, de nem szfvesen eml6"kszik
r4 vissza. A kulonlegessegek kozul jonak er-
tekeltek inkvizitoraink a Videoton-gep ujfajta
hibauzeneteit, es kiemelkedonek a HOME-

EmberkdzeSseg

Ebben ai Vallatdban sem tudtuk pontosab-
ban megfogalmazni ennek a kmnak a lenye-
get mint eddig: mennyire segfti a g£p a hasz-
n^latot, vagy mennyire kenyszenti a felhasz-
nalot kulonbozo nehezkes mutatvanyok el-
vegzesere. Itt ertekeltuk peldaul a RESET
gomb funkcioit, az esetleges segito funkcio-
billentyuket. es ismet beletartozik ebbe a kfn-
ba is az editalas, a billentyuzet, a ke"pernyo-
kezele"s, egyszoval szinte minden.
A sorrend hasonlo az eloz6hoz: jo a HT es a
TVC, megfelelo a Commodore, eppen kiele-
gito a PRO-PRIMO es a HOMELAB es elfo-
gadhatatlan a MICRODAT. A magyarazat le-
nyegeben elozo kfnjaink lefras^n^l mar meg-
talalhato, de ismet erdemes kiemelni a Com-
modore HELP funkci6jat, amellyel egy soron
belul megmutatja a szintaktikai hiba lehetse"-
ges helyet e"s a sok mindenre hasznalhato
programozhato funkciobillentyuket.

A hatralevo nehany km mar a harmadik
kategoriaba tartozik, abba, amelyet az
atlagok kiszamftasanal 1-es szorzdval
vettiink csak figyelembe. Mem igaz
ugyan, hogy ezek eJhanyagolhato dof-
gok, de tgy reszuknel (pi. gepi k6du
programozas) ugy iteltiik, hogy valoban
kevesbe fontosak, mas reszuknel pedig
a helyzet viszonylag konnyen valtoz-
tathato (pi. egy esetleges rossz gep-
konyv utan elobb-utobb lesz jobb.)

Ggpkdnyv, dokumentacid

Nem volt igazSn nehez a feladatunk: a gepek
egy reszehez kiforrott, ma> keszen Iev6 gep-
konyvet adnak, mas reszehez szinte semmit A
regebbieket ismertuk, az ujabbakon nem volt
mit megismerni, igy viszonylag korrektul Iehet
osztalyozni. A TV COMPUTER, a C 16-os £s
a HOMELAB tisztesseggel megfrt, j"6l hasz-
nalhato dokumentacioval rendelkezik Sokan
kimagaslonak tartjak a C 16-os gepkonyvet
egy rosszmaju inkvizitor meg is jegyezte:
..mintha nem is Commodore lenne..." A
VIDEOTON gephez osszeallftott gepkonyv
profi munka, nehany tablSzat hianyzik belole
(ASCII kodok). Elegedetlenek voltak inkvi-
zitoraink a PRIMO dokumentacidjaval
amelyrol inkabb azt gyam'tott^k, hogy csak
knndulo kezirat. A HT-hoz leadott utasitSs-
keszlethsta nem nevezheto dokument^cid-
nak,-bar -vaiaki -fel6sen m~egjegyezte hogy
ugy tunik: fofytatodik a HT hagyomany
A MICRODAT gepkonyve hasznalhatatlan

G6pi kodu programozas
lehetSsege

CO

JL Minthogy iskolai szamftdgeprol van szd

j tehat a tobbseg az alapokat tanulja majd
ezeken a gepeken - a gepi kddot nem tar-

it totta l^nyegesnek a vallate gardSja. Megle'te-

m
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nek lehetosege azonban feltetlen elonyt ie-

lent.

Lenyegeben a C 16-os es a HOMELAB
rendelkezik olyan beiso monitorrai, fordito-

val, amivel a gepi kodu programozas viszony-
lag egyszeruen megoldhat6. Meg ponto-
sabban fogalmazva: az ityen meretu es kate-
goriaju gepeknel ennel jobbra nemigen lehet

szamitani. Ennel rosszabbra viszont igen:

volt is benne reszunk: a HT gep Spectrum
uzemmodban vegul is hasznalhato, maskepp
nem, a MICRODAT annak. aki hajlando ra-

szanni az idejet megtanulhatd. A PRO-PRI-
MO es a TVC gepi kodu programozasi lehe-
tosege korulbelul azonos egy legtornasz mu-
tatvanyaval, egy elet ke II az elsajatftasahoz.

Es meg akkor is veszelyes.
aft

Kompatibilitas elozo gepekkel

Ez a kin eleg fontos lehetne egy iskolaszamito-
g^pnel, hiszen nem mindegy, hogy a mar
meglevo, tobb ev alatt fejlesztett iskolai

programok vajon futnak-e egy uj gepen.
Hogy megis ebbe a harmadik kategoriciba, a

kevesbe fontos tulajdonsagok koze kerult.

annak az az oka, hogy elozetesen igen f^l-

tunk att6l, hogy lenyegeben az uj gepek sem-
mivel sem lesznek kompatibilisek. Nagyot
nem is csal6dtunk, bar azert voltak keHemes
elmenyeink.
A HT g^p - bar egy segedszoftver kell hozza,
de megigertek, hogy ez a gephez jar - egy
huszarvagassal megoldotta a dolgot: Spect-
rumma alakithato. fgy viszont talan a legna-
gyobb szoftverparkot lehet rajta futtatni, ami
ma ilyen meretu gepekre letezik. igaz, ezek-
nek a programoknak donto resze nem az ok-
tatashoz kapcsolodik, de a heiyzet talan ja-

vulhat. L£nyeges es okos dolog az, amir6l
ugyan csak igeretet hallottunk, de hiszunk
benne, hogy a PRO-PRIMO - hasonloan egy
segedprogrammai atalakithato, hogy a regi

HT programjait fogadni tudja. Ez azert fon-
tos, mert fgy az iskolai programok hasznal-

@

hatok tovabb is. A . MICRODAT gep az
v

APPLE szamitogepek, aV3 16-os pedig sze-
reny mertekben, de regebbi Commodore
tipusokkai kompatibilis, a HOMELAB pedig
a kevesse elterjedt AIRCOMP-pal. A VIDEO-
TON semmivel sem kompatibilis.

il&Kfn

A memoria merete

Mint a tablazatbol kitunik, vegul is ezt a kint
nem osztalyoztak inkvizitoraink. Eredetileg
ugyan ez is szandekunkban a I It, de vegulis el-

vesztunk a memoriaadatok utvesztojeben es
feladtuk.

Ugyanis tobb gepet (HOMELAB. TVC) tobb
memoriameretben is beneveztek a palyazatra.
Ezenkivul - ami lenyegesen nagyobb gondot
jelentett: vegul is a gyar altal megadott me-
moriameretek nem a szabad, programozhat6
teruletet jelentik, hanem a forgalmaz6k kedve
szerint valamit. Van, akik belesz^moljak a tef-

jes memoriat (RAM, ROM egyutt) van, ahol
csak az irhato mem6riat (RAM), a C 1 6-osnal
meg enn£i is zavarosabb a heiyzet. Vegul is

inkvizitoraink ugy dontottek, hogy nem osz-
talyozzak ezt a kfnt, csak megfogalmazzak az
ohajukat:

Nem szabad az iskolakba olyan gepet adni,

amely a BASIC bejelentkezese utan nem
rendelkezik legalabb 16 kbyte szabad, prog-
ramozhato memoriaterulettel. Tajekoztatasul
kozoljuk, az egyes gepekre eVvenyes, t^nyle-
gesen szabadon felhasznalhato teruleteket.

TIPUS KIEPITES FENNMARAD6 SZABAD TEROLET

HOMELAB

TV COMPUTER

HT 3080C
PRO-PRIMO

MICRODAT

C 16

64 kbyte 48.883 byte
1 6 kbyte 16.115 byte
64 kbyte 41 .000 byte
48 kbyte 25.000 byte
64 kbyte 45.583 byte
64 kbyte 39.891 byte
16 kbyte 7000 byte
64 kbyte 48.000 byte
grafika hasznalata eseten 32.000 byte
16 kbyte 12.275 byte
grafika hasznalata eseten 2045 byte

SZAMITASTECHNIKAI ME IIEKIET MAJUS



Kis€rS szoftver

Remenykedtunk benne, hogy 1986-ban m&r
termeszetes lesz, hogy egy szamitdgephez
jar nehSny \6\ felhasznalhato kfsero szoftver
is, ami benne van a gep araban. Egyelore kis-

se" halovanyan ugyan, de tenyleg talSlkoz-

tunk ilyenekkel. A C 1 6-os oktatoi, bemutato
kazettai nyertek el leginkabb az inkvizitorok

tetszeseT, elsosorban azert, mert ezek BASIC
nyelvu, tovabbfejlesztheto, beepitheto prog-
ramokat is tartalmaznak, kedvet csinainak a

gep hasznaiatahoz. Ebb6l a szempontb6i a

PRO-PRiMO bombasztikus, reklamfzu, Smde
nagyreszt gepi k6dban irt bemutat6 kazett^ja

kev6sbe hasznos. A TV COMPUTER bemu-
tat6ja nShciny hasznos funkciot is tartalmaz
(pi. karakterdefiniaISs), amit mSs programok-
hoz is j6l lehet hasznSlni. A MICRODAT
g^pehez jarnak az APPLE alapszoftverek,
I6ven azonban kulfoldi term^kek, eI6g nehe-
zen haszncilhatok. A tobbi gSphez mindossze
[gereteket kaptunk, ezeket azonban nem
tudtunk lefuttatni, nyelvi problemak miatt.

Szoftverell£totts£g

Nagyreszt a gepek kompatibilitasaval dsz-
szefuggo ke>des az, hogy mennyi 6s milyen
m3r meglevo program van a piacon hozza-
juk. Ebb6l a szempontb6l sokat ig§r6 a
Spectrum szoftverpark a HT gepre, hason-
I6an az APPLE programok a MICRODAT-
hoz. Kevesbe" bfztatd a PRO-PRIMO es a
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C 16-os helyzete. A PRO-PRIMO-n seg£d-
szoftverrel futtathatok a regi HT programok,
felo azonban, hogy a C 16-osra mar komoly
fejlesztesek nem fognak tortenni, hiszen tu-

dott, hogy a nyugati piacon a gep a veget
jarja. (Ha mar nines tul ezen.) Valoszmutlen,
hogy a TV COMPUTER es a HOMELAB
egyhamar komoly programhatteret tudna be-
gyujteni.

Szubjektiv velemeny

Ez az a kin, ahol nem szoktunk magyar^za-
tot kerni inkvizitorainktol, csak azt, hogy
minden eddigit beleertve vegul ismegkedvel-
tek-e egy gepet vagy sem. Az osztal/zatok-

bol lathato, hogy leginkabb a TVC es a HT
tetszett szakembereinknek, ezeket koveti

szinte egyutt a PRO-PRIMO es a C 1 6-os, ke-

vSsbe kedvelteka MICRODATsa HOMELAB
gepeket.

A HT titka egyertelmuen a Spectrumma" a!a-

kithatosag. Tobben leirtak, hogy kivalo otlet,

nagy lehetosegeket rejt. Ugyanakkor valaki

azt is megjegyezte. hogy egy fefig kesz gep-
pel talcilkoztunk, es egy ,,deszkamodellt

ugyebar nem lehet nagyon szeretni". A TV
COMPUTER csatat nyert nalunk, jol felepi-

tett, ugyes gepnek tartottak szimpatikus
megoldasokkal. Tobben megjegyeztek, hogy-
ha a belgert ket evvel ezeiotti hataridore ezzei

elkeszultek volna, akkor ma lenne szamftas-
technikai kultura Magyarorszagon.

A PRO-PRiMO es a C 16 sok jo megoldas
es elony mellett nehany lenyeges dologban
nem nyerte el az inkvizitorok tetszeset. A
PRO-PRIMO-nak sokan panaszkodtak a ki-

vitelere. ami ugyan esztetikus. de a hasznalat

szempontjabol nem tokeletes. A C 16-os
pe'dig - minthogy sokan mar hasznaljak -
nem jelent olyan varazslatot, mint egy uj gep,
kicsit ma> kiismertuk, tudjuk a hibait is.

Mtcrodat (DatacoopJ ~ igaz&b6t matg sem tudjuk,
hogy meiyik a gep igazl neve.
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8. KIN HANG 3 4/5 3 3 4 3.2
9» KIN ED ITALAS I FUNKCIOK * 3 5 2 2 1 4 1 2/3 2.6

10. KIN KOttPAKTSAG 3 4 4 3 3 4 4 3 3.4
11. KIN TANULHATOSAG 3/4 3/4 3 5 4 -3.5
12. KIN EMBERKOZELSEG 3 - 4 ~ 3 3 4 3 3.4
13. KIN GEPKONW DOKUMENTAC 10 4/5 3/4 4 4 5 4 4 4.1
14. KIN GEP I KODO PROGRAMOZAS 4 2 4 5 4 4 4.6
15. KIN KOMPAT IBILITAS 4 4 1 5 3 2.9^
16. KIN MEMORIA MERETE 4
17, KIN KiSERO SZOFTVER 1 1 1

18. KIN S20FTVER ELATGTTSAG 2 1

19, KIN SZUB,TEKT i V VELENENV 3/4 1/2 " 1/2 4 I
'

2.3

LRG 2. 9 3.9 2.3 2.7 4.8 2*6 3. 1 3.9
Ci VOZOTT ATLRG 1

1
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G£P PROGRfiflNYELVE
• KftRRKTER OLVflSHflTOSAG
* HANG
; EDITALAS I FUNKCIOK
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Szekely Jeno HalSsz peter
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u
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2-6 3.5 4.7 3.7 4.6 3.6
3,4 4. 1 4.4 3.6 3.0 2.4
3.0 4.9 3.0 -
4.3 4.6 3.8 3.7 2.9 4.4
3 »

9

3.4 4.9 4.7 3.3 2.9
*" 4.4 4. 1 3.6 2.0 o *^»

4* 7 & . i 4.6 O "7
2. 1 2.6

4*9 4.0 3.9 3.^ 3.3 N? * *T

4.4 4. 1 4.0 3.> 2.9 3.5
4.4 4. 1 4.3 3. 7 2.7 3.4
2 . v£ 4. 1 4. 1 3.5 2.

1

4. 1
3.4 4. 1 2.7 2.

8

4.8 3.0 1.2 3.

8

3. 7 2.9

' K .

V:
' 4.3 3.8 O X 1 • f 1 ~ f

4.6 2.9 1.2 3.0 4.6 '

4.3 3.4 4.4 3.5 2,7 o

4.0 3.6 4. 1 3.6 3.2 3. 1

4.01 3.68 4. 16 3.56 3. 11 3. 14
Branyi Laszl6

VEGUL...

Inkvizrtorainkat felkertek arra, hogy a
kiaiakitott velemenyiik alapjan mond-
jak meg, mefy gepeket ajanlanak az is-
kolaknak es milyen sorrendben. Valia-
tdnkat ezzel a tablazattal zarjuk, isme-
telten kiemelve, hogy a rendeikezesunk-

re alio ido nagyon keves volt ahhoz,
hogy hat geppel alaposan megismer-
kedjiink. Megprobaltuk, de konnyen ie-
het, hogy nehany dologra nem jot-
tiink ra, esetleg teves informaciot is

kaptunk. Szerencse, hogy a dontes
nem a mi keziinkben volt, mi csak azt
vallaltuk, hogy velemenyt, tanacsot

adunk azoknak, akik dontenek. Igy te-
hat ne minket szidjanak majd, akik egy-
egy jovobeli iskolaszamitogeppel ele-
gedetlenek, ha azonban nehanyan egy-
ket ev mulva csettintenek majd a sun-
ban, hogy „vegre egy gep", abban a
mi munkank, a mi velemenyunk is
benne van. Es ez megtisztelo erzes.

Torok
Turul

Zatonyi

Sandor

Homelab 4
Tv Computer
Pro-Primo

Commodore 16

Datacoop
HT 3080C

if.GuIyas Branyi Szekely Lancsak Szekfu Hubert Halasz Helyezes, Helyezes
Laszto Laszlo Jeno Zoltan Andras Tibor Peter szam
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S mi tortent azota ?

avagy szerkesztoi zarszo
A Vallatas ota lefolyt neh£ny liter viz a Dunan. Kozben kihirdettek
a palyazat v6geredm6ny6t, mely szerint az aitalSnos iskolaknak a

TVC 48 kbyte-os valtozatat a Commodore 1 6-ost (bovitovel) es a

PRO-PRIMO 1 6 kbyte-os valtozatat aj^nlotta a bir£I6 bizottsag. A ko-
zepiskolaknak viszont a PRO-PRIMO 64 kbyte-os kivitelet a TV
Computer ugyancsak o4 kbyte-os vari2ci6j£t, valamint a HT 3080C-t
ajanlottak megvetelre. Az ajanlas azt jelenti, hogy a megySk, az iskolcik

maguk dontik el, hogy a rendelkezesukre bocsa\jtott p6nzb6l melyiket
akarjSk megvenni. Az elv nagyon sz£p. tiszteletrem£lt6. Megadni a

szakmai bfralatok alapjan az utmutatSst s meghagyni a valasztSs
Iehet6seg£t.

A helyzet azonban az, hogy ezuttal a valasztasi elv a g6pek gyarapo-
dasanak gatja'va vSIt Ugyanis mindenki a C 16-osra var. NyilvSnvalo
ugyan, hogy annyi C 1 6-os, amennyi g£pre p£nz van nem johet be az
orszoigba, de mindenki ugy gondolja, nem erdemes addig egy kanyit
sem kolteni, amig a C 1 6-os meccset le nem futj6k. Miert pont nekunk
ne sikerulne? - gondoljak a megy^kben, az iskol^kban. Kulonosen
nagy az izgalom az6ta, hogy nyilvanosscigra kerult a Novotrade
„aj3nd6ka" - a gepeket valtozatlan aron, de 64 kbyte-ra bovftve szallit-

jak majd. Igen cim, de kozben nehezsegek t^madtak a C 16-osok
behozatala korul. A pSnzugyi malmok is lassan 6r6lnek - kulonosen*
ha komoly devizatetelrol van sz6, de raadasul kiderult, hogy C 1 6-osok
egyszeruen mar nincsenek. A Commodore ceg abbahagyta a gy£rtasu-
kat. Legutobbi fuleseink szerint tal£n 6szre megerkeznek a 16-osok
helyett a klasszissal jobb +4-esek, s ezeket adjak majd az iskolaknak
C 16-os arban. No de kiszivarogva ez a fules meg ve>mesebb re-

m^nyeket keltett orszagszerte, s meginkabb befagyasztotta a penzeket
A ket hazai nyertes, a PRIMOT menedzselo COSY es a VIDEOTON
pedig tanacstalanul var a megerkezni nem akaro megrendel6sekre.
Nem tudjak mitevok legyenek, vegyenek-e nagyobb mennyisegu al-

katreszt vagy ne vegyenek, s raadasul tudjuk, ez sem megy egyik nap-
rof a masikra. A Videoton kozben konyvsorozatot indft gepe megtamo-
gatSsSra, s hardverfejlesztesekkel is foglalatoskodik, a PRIMO pedig
nagy fgereteket tesz; ugy hirlik, gepukbe ujabban screen editort ,.epfte-

nek", pa'rhuzamos nyomtato interface-t is rebesgetnek, s mindenfele
intelligens szoftvert. S a megrendelesek pedig valtozatlanul kesnek.
Patt - mondhatnank sakknyelven. S reaTisan folmerve a helyzetet ez ai

patt nem valtozik a kovetkezo honapokban. Ulunk ha't es va>juk
Commodore 6kegyelm§t, hogy mikor meltoztatik begordulni a Keleti

pu 7 ra. S addig...

Nem Srti a szerkesztb' a programot ird kisvalfafkozasokat
6s nagyv&faikozasokat. ingyen reklamlehetos6get aj&n-
loltunk, amikor eiinditottuk a programborze ctmu rovatot.
Nos, n&hany a/an/atot kozo/tiink is, de azut&n a dolog be~
doglott. Senki sem k6ri, hogy tegyuk kdzz4 ajaniatat,
ugyanakkor a lapok (a mtenk is) tele vannak sulyos,
10-20 ezrekert fofadott fizetett rektemokkal. amelyek
programokat hirdetnek eiadasra. Nos, mSg egy uto/so
pr&ba'/koza'st teszunk, marcsak az6rt is, mart a most kozoit
ajSniat kdzzetetef4re igfret kot bennunket. Amennyiben
ezutan sem Srkeznek aj£niatok, ugy a Programborze ro-
vatot megszuntnek tekintjuk.

COMMODORE 16 TULAJDONOSOK FIQYELEMt
A bombazo visszavag /

Remek grafikai 4s zenei hatasok, konnyu kezefhetdseg,
kafand es izgalom fgy jeiiemezhetnenk roviden ezt a jat£-
1cot, melynek rovid tort^nete a kovetkezo

:

Varosunkat Foldon kivuli lenyek foglaljak eL A bombazo
kapitanyanak feiadata a varos visszavetele, de az csak
akkor sikerulhet, ha mindh^rom kulonbdzS neh^zsegi
fokozatot teljesiti. A jatSkos (kapitany) allando ossze-
kottetesben all a repufogep mmdent tudo fedelzeti com-
puterevel.
A programot elsosorban 6-14 eves gyerekeknek ajanljuk,
Ara: 199 forint.

Huszonegy
A j6l ismert kartyajatek Gomputeres sztmulacioja. A ja-
tekot a sz^mitogep ellen jatszhatjuk termeszetesen /,nagy
osszegekben".

"

Ara: 199 forint.

Memoria
A SEISISO nevu hangmemoria-jatek szamit6gepes valtozata*
Ez a program nemcsak izgalmas jat^k, de fejlesztt az em-
lekezo kepesseget es a zenei ballast, valamint remek eszkoz
annak eldontesere, hogy kinek van a legjobb memdriaja.
A jatek a 10-14 eves korosztaJy koreben nagy sikert aratott.
Ara: 149 forint.

Amoba
A kozismert es kozkedveit logikai jatekban a jatekos ellen-
fele itt is a gep. Aki ezt a programot megvasarolja,
az tobbe nem fogja maganyosnak erezni magat, mert a
szamttogep mindig keszen az ujabb amobapartikra.
Ara: 149 forint.

Vipera
A videdjatekok egyik klassztkusa az ehes vipera, aki ^llan-
doan uj elelmtszercsomagok fele kfgyozik a kepernyon,
de csak addig marad eletben, amig bele nem harap a
falba vagy sajat magaba. A program sikerehez hozzajarui
meg a 18 kufonbozo nehezsegi fokozat ^s a kivaJd muzsika.
Ara: 199 forint.
Azok, akik 6t kazettat vasarolnak, egy ugynevezett
KOMPATIBLITAS-vizsgalocimG programot kapnak tolunk
ajandekba.
A programokhoz rovid kezeiesi utasitas 6s garancia jar.
A kazett£kat mind a kozuletek mind a maganszemelyek
megv^s^roihatjak Budapesten a VI. kerulet, Jdkai ter 6.
szam alatti KIS-MESE-BAZARBAN, valamint postal utan-
vettel megrendelhetok a 131-738-as telefonsz^mon.

A szerkeszto azert van.

I hogy a lap o/yan /egyen.

amilyenek az olvaspi!
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Ligeti-Szervanszky: A ZX Spectrum prog-
ramozaaa.
Utannyomas. Szamalk, 199 p., 84 Ft

(A kotet a Sinclair ZX Spectrum BASIC
nyelvu es gepi kodu programozasarol ad at-

tekintest - a ZX Spectrum felepitesenek,

uzembe helyezesenek Iefrasat6l a BASIC
nyelvu programozas bemutatasan keresztul

eljutva a fontosabb ROM rutinok mukode-
senek ismerteteseig.)

Englisch-Szcepanowsky: VC 1541-es le-

mezegyseg programozasa.
2. kiadas DATA BECKER-Novotrade, 280 p,

355 Ft

(A Novotrade RT altal kiadott DATA BECKER
sorozat elso kotete a viszonylag olcso es sok-
oldalu VC 1541-es lemezegyseg hasznalata-

hoz nyujt segitseget, fokozatosan vezetve el

az olvasot a legbonyoluitabb lemezkezeiesi
muveletek elsajatftasahoz. A muveletek leira-

sat szamos, futtatasra kesz segedprogram II-

lusztralja. A konyv teljes DOS listat tartal-

maz.)

Angerhausen-Englisch-Gerito: Tippek es
trukkok a Commodore 64-esen.
2. kiadas. DATA BECKER-Novotrade, 186 p.,

302 Ft

(A kotet programozasi fogasok, otletek gyuj-
tem^nye. Praktikus programokat tartalmaz
tobbek kozott a C 64 grafikus Iehet6segeinek
kihasznalasara, az adatbevitel kenyelmesse te-

telere, a CP/M operacios rendszer alkalma-
zasara.)

Englisch: Gepi kodu programozas a
Commodore 64-esen.
2. kiadas DATA BECKER-Novotrade 125 p.

241 Ft

(A kotet a BASIC nyelvet mar ismero, hasz-

nalo olvas6t a C 64-es gepi k6du progra-

mozasaba, a 6510-es mikroprocesszor rejtel-

meibe vezeti be. Harom teljes program listajat

is tartalmazza: egy ASSEMBLER-et, egy
DISASSEMBLER-etvalamint egy, a 6510-es
mikroprocesszor mukodeset szimulal6 prog-
ramed.)

Angerhausen-Bruchmann-English-Gerits: A
Commodore 64-es foelso felepitese.
2. kiadas. DATA BECKER-Novotrade 316 p,

355 Ft

(A DATA-BECKER C 64-es sorozatanak elso

kotete attekintest ad a g6p szoftver- es hard-

verjellemzoirol, r^szletesen foglalkozva a

grafika es a szintetizator programozasavaL a

gepi kodu programozassal. A konyv mellek-

lete tartalmazza a gep kapcsolasi rajzat.)

Pal-Revbiro: HetedhetC16
Utannyomas. Novotrade, 139 p., 59 Ft

(A Novotrade ..Hetedhet" sorozata uj szint

hozott a magyar szamitastechnikai irodalom-
ba: kotetei szorakoztato formaban mutatjcik

be a kulonbozo geptfpusok mukodeset, hasz-
rrdlatdt. Didaktikus felepitesuek, a programo-
zassal kezdo szinten ismerkedo olvasok is

haszonnal forgathatjak e konyveket. A Com-
modore 16-os gepek mind szelesebb kdru
elterjedese indokolta a sorozat e kotetenek
ujranyomasat.)

Ligeti Gabor-Szervanszky Gydrgy:
A ZX Spectrum programozasa. Utan-
nyomas. Szamalk. 199 p., 84 Ft
Mielott egy konyv megszuletne, szerzojenek
donteni kell arrol, hogy milyen olvasoi reteget

celoz meg - legyen szo akar szepirodalmi,

akar tudomanyos vagy technikai targyu mu-
r6\ -: vajtfulueket, az adott problemakort ko-
zepes szinten ismeroket, vagy a teljes laikus

kozonseget. Emiatt is szulethettek meg a

konyveket jellemz6 kategoriak - a szepiro-

dalomban a ponyvatol a klasszikus remek-
muig, a tudomanyos irodalomban a ,,nep-

szeru ismeretterjeszt6"-to! a , (felsoszintu"-ig.

(A ,/tudomanyos ismeretterjeszto" jelzo per-

sze nem ertekitelet - ellentetben a „ponyva"-
vaf -, hiszen egy uj tudomanyteruletben valo

elmelyedes intellektualis izgalma mas jellegu,

mint a veres buntenyek altal felkeltett izga-

lom.)

A legnehezebb azon szerzok helyzete, akik

valamennyi olvasoi reteghez kivannak szolni.

liven - eltero szintu ismeretekkel rendelkez6
olvasbkhoz szolo konyv megirasa volt a celja

a Ligeti-Szervanszky szerzoparosnak. A fela-

dat nehezseget erezve eloszavukban figyel-

meztetnek is ra, hogy a szamitastechnikaban
valo kulonbozo szintu jcirtassag elter6 olva-

sasi modot igenyel. Szandekuk az volt, hogy
mindenki, aki kapcsolatba kerul a ZX Spec-
trummal haszonnal forgathassa a konyvet.

A szerzok kituzott celjuknak eleget tettek -
ezt bizonyitja az is, hogy sor kerult az 1985-
ben kiadott konyv ujranyomasara. Ez az els6

magyar nyelvu mu, amely atfogoan foglal-

kozik a ZX Spectrummal. Kezikonyvnek is

alkalmas, hiszen minden fontos tudnivalot

tartalmaz a geprol - fgy a Spectrum progra-

mozasaban jartas olvasok sem bosszankod-
nak a szamukra felesleges informaciok miatt.

Val6ban ajanlhato mindenkinek, aki - bar-

milyen szinten - hasznalja a ZX Spectrumot.
A kotet a ZX Spectrum parancsait utasttasait

olyan sorrendben kozli, hogy azok a progra-

mozassal csak kezdo szinten foglalkoz6k al-

tal is fokr6l fokra kipr6balhat6ak - ezt segitik

a peldaprogramok is. Igy a geppel ismerked6,

a gepkonyv elolvasasakor megriadt olvasot

is atsegfti a kezdeti nehezs^geken. A kotet

felhasznalocentrikusabb a gepkonyvnel;
mig a gepkonyv a Spectrum BASIC nyelve-
nek logikajat koveti, addig Ligeti-Szer-

vanszky konyve a gep kezeleset tanulo logi-

kajara epft. A tanul^st segitik a kotet felada-

tai is, amelyekre egy-egy lehetseges megol-
dast is adnak a szerz6k.

Eppen a konyv oktato jellege miatt kifog^sol-

hato, hogy a laikus felhasznaloban lelkese-

dest kelto, 6t a gephez koto grafikus es ha,ng-

kelto utasftasok k^son kerulnek sorra az is-

mertetesben. Egy-ket hasonlo sorrendbeli
hiba meg fellelheto, de a kotet ezekkef egyutt
is jol szolgalja a gep programozasanak elsaja-

titasat.

A BASIC leirasa utan a szerzok nagyterjede-
lemben foglalkoznak a ZX Spectrum gepi
kodu programozasaval: reszletesen ismer-
tetik a Z80-as mikroprocesszor utasitaskesz-

ietet, valamint a fontosabb ROM rutino-

kat.

A kotetet terjedelmes, jol hasznalhato fugge-
lek egesziti ki.

Taffer Jozsef

A Tudomanyszervezesi es Informatikai
Int^zet ertessti az Grdeklodoket, hogy a
kozoktatasi programpalyazaton az uj
iskolaszamttogepre frt programokkal is

reszt lehet venni. Jelenleg a kovetkezo
gepeken futo programokkallehetpalyaz-

7. Altaianos iskolai kategoriaban:
COMMODORE 16, PRIMO, PRO-PRI-
MO, TV-COMPUTER

2. Kozepiskolai kategoriaban:
COMMODORE 64, HT (valamennyi ti-

pus), PRIMO, PRO-PRIMO, TV-COM-
PUTER

A palyazat reszletes feitSteleinek leira-

sat - keresre - postan megkuldjiik vagy
szemelyesen atadjuk.

Cimunk: Tudomanyszervezesi es Infor-
matikai lnte*zet, Budapest XL, Egry Jo-
zsef utca 1-9. - BME „E" epulet - XI.

em. 5.
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a szdmft6g6pes tdbort?
Nemcsak bentlakSsos tabort Erdemes szervezni!

Tobb eve bevalt a szentendrei Vizugyi Szarmtdkozpont nyari tabora,
amelyben az intezet dolgozoinak altalanos iskolas gyerekei es a kornyekbeli
fels6 tagozatosok vehetnek reszt. A tabor a szamitokozpont teriileten zaj-
lik, igy egy turnusba 20-30 gyerek keruihet, akik minden nap otthonrol
jonnek. Egy-egy csoport 6t napot tolt itt, hetfotol pentekig. Fel nyolctol
negyig tartanak a foglalkozasok, delben meleg ebed.
A helyszin nem teszi lehetove, hogy egyid6ben tobb gyerek taborozzon,
*gy egy kezdo es egy haladd csoport tevekenykedik egy-egy hozzaert6 fel-
nott vezetesevel. A csoportbeosztas mar a taborba va!6 jelentkezeskor
megtortenik, igy a letszamok aranyosak. A gepeket a fogadd intezmeny es
tarsintezmenyei adjak kolcson, a mult nyaron fokent C 64 szamit6gepekkel
dolgoztunk. Az egyseges geppark nagyon szerencses.

Csak ket csoport

Tobb nehezseg is szarmazik abb61, hogy a gyerekeket csak ket csoportra
tudjuk osztani. Az e!s5 problemat az okozza, hogy viszonylag nagy az elet-
kori szoras, harmadik-negyedik osztalyosok nyoicadik osztalyosokkal ke-
rulhetnek egy csoportba. Kezdoknel nagyon nehez a haladasi tempot,
a feldolgozandd problemakat mindket korosztaly szamara optimaiisan
megvaiasztani. A haladdknal az eletkori kiilonbsegeket konnyebb athidalni.
Itt kevesebb a kozosen elsajatitand6 tenyanyag, ki-ki sajat problemajan
dolgozva melyftheti ismereteit. Ehhez persze az szukseges, hogy minel
tobbet kerulhessen egy-egy gyerek a gephez. Ket csoport eseten kevesnek
bizonyult, ha harom-negy fore jut egy gep, a tabor napi programja ugyanis
12 6rar6l 8 6rara szukiil, Valamelyest segit a probleman, ha a gyerekeket
raszoktatjuk arra, hogy a programjukat ne a gep elott talalj^k ki, es ne
azonnal a gepbe kezdj6k beirni. A megfrt programok elso nekifutasra alta-
laban meg ertelmi hibakat rejtenek. Igy meg tobb idot nyerhetiink, ha a
gyerekeket megtanftjuk arra, hogy beiras elott a programot pr6baadatokkal
futtassak le fejben es kdzben gondoljak vegig, hogy helyes-e a kitalalt
algoritmus, j6k-e a logikai feltetelek, szels6 helyzetekben (akar mindjart
az elso lefutaskor) mukodnek-e a ciklusok stb. Meg igy is maradnak olyan
hibak, amelyeket csak a gep segitsegevel tudunk felderiteni. Persze mindez
faradsagos, sokkal egyszerubb probalgatassal javftgatni, de ez soha nem
vezet attekintheto, logikus programokhoz.

Napirend

A tabornak egy szamitokozpont es kornyezete ad otthont, ahol a gyerekek
a szabadidot sem tolthetik teljesen kotetleniil. A csoport es vezetoje az
egesz napot egyiitt tolti, ennek megfelelSen kellett kialakitani a napirendet
is, amely egy atlagos napon korulbelul Igy festett:
1/2 8-9 0j ismeretek elsajatitasa
9-1/2 11 Szabadido
1/2 11-12 Programfras
12-1/2 2 Ebed, pihenes
1/2 2-3 Programiras
3-4 J^tek
A szamitokozpont nagyonszepkornyezetben fekszik, kdzel a Duna-parthoz.
Szabadidoben dob6korongoztunk az udvaron, setakocsikaztunk, logikai
feladatokb6l osszeallitott jatekos vetelkeddt rendeztiink, rajzokat keszi-
tettiink a graftkus karakterek segitsegevel. A deli piheno idejen besetaltunk
a varosba, kiallitast neztiink meg vagy lementiink a Duna-partra. A jatek-
idSben legszivesebben jatekprogramokkal jatszottak a gyerekek. A fiuk
tobbsege a d6li piheno alatt is legszivesebben ezzel toltotte az idot, nem
sikerult oket ettol eltenteni. A logikai jatekokat j6 otletnek talalom es 6n is
igyekszem majd a kesobbiekben ezzel szlnesiteni a programot.

0j ismeretek (nagyfabdf idorendi sorrendben)

K^zdok:
- A szamitogepek felepitese
- A szamit6gepek periferiaja
- Algoritmus, folyamatabra, program fogalma
- Alaputasitasok: LET, INPUT, PRINT, GOTO
- Elagazas
- Grafikus utasitasok
- Vektor fogalma
- Ciklus
- EgyszerQ matematikai fiiggvenyek: INT, SQR, RND
- String, egyszerQ karakterkezelo fiiggvenyek: MIDi, LEFTS, RIGHTS
Halad6k: T

- Szubrutin, modularis programozas
- Programok dokumentalasa, baratsagos programok irasa
- ASC kddrendszer, tovabbi karakterkezelo fiiggvenyek
- Logikai fiiggvenyek
- EgyszerQ adatszerkezetek: tobb dimeniz6s tombok, hezagos matrixok,
verem

- Rendezesi algoritmusok
- Keresesi algoritmusok

&

Fontos tisztazni, hogy az uj ismereteket az iskolai anyaghoz kapcsoljuk-e
vagy att6l fuggetlemtjuk magunkat. Torok Turul cikkeben azt irja, hogy a
taborban nagy sulyt fektetnek arra, hogy az eimeleti anyagot a meglevS,
illetve kivanatos iskolai ismeretekhez kapcsoljak. En ezt nem tudom fenn-
tartas nelkiil elfogadni. Sok gyerek ugyanis nem szeret iskolaba jarni,
idegenkedika matematikatol, de a szamitogepek vilaga meg egy remenyteli
uj birodalom, kar lenne oket elriasztani. Termeszetesen tavlatilag nem
szabad arrol lemondani, hogy peldaul a matematikat megszerettessiik,
szebbe es erdekesebbe, vonzobba tegyiik a szamitastechnika segitsegevel.

A legkedvesebb programok

Alsosok: Vitathatatlanul a grafikus programok vittek a palmat. Mar az elso
napon a PRINT es a GOTO utasitasok feihasznalasavai igen dtletes mozgd
betupiramisokat rajzoltattak ki a gyerekek, egymas otieteit tovabbfej-
lesztgetve.
Tovabbi kedvencek:
- Felgrafikus jelekbol kirajzolt figurak, pi. villog6 szemmel
- Figurak vegigmozgatasa a k§pernyon, vizszintesen
- Kaieidoszkop
- SzSnyegezes
- Rajzolojatek, torlessel tovabbfejlesztve
- Szamkitalalos
Felsosok:
- Fenyujsag
- Sz6tarprogram (lehet orszag-varos valtozatban)
- EgyszerQ reflexteszt
- Oroknaptar
- Master Mind

A feladatkftuzestdf a kesz programig

Azt tapasztaltam, hogy a kezdSkben meg nem merul fel az 6nall6 feladat-
valasztas igenye, lehetosege.fA halad6k margyakran allnakelo sajat otlettel,
amely sokszor vaiamelyik korabbi program tovabbfejlesztese vagy a teve-
ben latott program kidolgozisa. A kezdeti lepesek megtetelenel szinte
mindig baj van. A gyerekek mindjart a programirassal akarjak kezdeni a
gondolkozast anelkiil, hogy kigondolnak az algoritmust, attekintenek az
egesz program felepiteset. Van,akinek eieg nehany sz6be!i instrukci6 vagy
a program szdbeii megtervezese, a kezddkkel folyamatabrat vagy pontokba
szedett vazlatot szoktunk kesziteni. A gyerekek az utols6 tollvonas utan
azonnal szaladnak a gephez. Erdemes ranevelni Qket arra, hogy eldszor
gondoljak vegig a futast. A hibauzenetekkel altalaban 6nall6an is boldogul-
nak. A nagy elkeseredes akkor kovetkezik be, ha a ge.p mar semmilyen hibat
sem jelez es a program megsem azt csindlja, amit kellene. A iegnehezebb
talan arra megtanitani dket, hogyan kell a program futasat lepesenkent
nyomonjkovetnianyomkovetS utasitasok es a reszeredmenyeketszolgaitatd
PRINT utasitasok segitsegevel, vagy amelyik gep ezt lehetove teszi BREAK-
CONT hasznalataval.
A program kijavitasaval jar6 kiizdelmet gyakran feladjak. Ha a program nem
akar megjavulni (magat6l), marad szamukra a kitorles, es §n gyakran mar
csak ennek vegrehajtcisa utan erek oda. Ezt az eijarast szigoruan tiltom es
jat§kmegvonas jar 6rte. Ez ugyanis nemcsak rossz szokassa vaihat, de ei-
hQzddik a feladat megoidasa is es kozben a gyerek elveszti turelmet.

Egyebek

Kinek okoz csalddast a tabor?
Azoknak a haiadd csoportba jelentkezoknek, akiknek igazab6l ujbol a kezdok
kozott lenne a helyuk, mert nem tudjak hasznalni az utasitasokat, nem valt
sajatukka a programozas szemleiete, nem tudnak onailoan boidogulni.
Akik ezt maguk is erzik, azok az ifju kezdok kozott onbizalomra tesznek
szert. A halad6k kozott viszont csak a szomszedok masolasa lesz a do!ogb6l,
hiszen valamit 6k is szeretnenek felmutatni. Nem tudom, mihez kezdjek
veliik, hiszen minden gyerek megkoveteli a maga idejet, nem lehet egyesek-
nel leragadni.
Ami nem kotelezo, az mindjart erdekesebbl
Nagyon tetszik a KFKI taboraban, hogy minden program fakultativ. Ezt
mi sajnos nem tudjuk megoldani, de erdemes minel tobb ilyen lehetdseget
keresni. Hazafele utazva a buszon vaiamelyik gyereknek eszebe jutott, hogy
otthoni gondolkodasra kerjen feladatot, ez a tobbieknek is megtetszett.
Mindenkinek, aki erre kulon kert, nevre sz6I6, lehetoleg erdekes feladatot
adtam, es ezt masnapra tobbnyire el is keszitettek. Nagy a lelkesedes, ha az
ember valami dtletes kis jutaimat tQz ki az elso (nehany) megolddnak.

Zarsz6

Ennek a tabornak a szervezeti keretei sokkal szegenyebbek, mint a KFKI
taborae. Komplex feladatok kidolgozasara nemigen jut id6, hiszen nines
arra lehetoseg, hogy egy-egy gyerek harom-negy 6rat toltson a gep mellett.
De a visszajelzesek szerint a gyerekeknek elmeny ez a tabor es a kovetkezS
evben sokan ujra jelentkeznek. Tehat igy is erdemes.

Herczeg Katafin

Zlk M IT ASTECH Mt-KAI ME LI EX LET MAJUS
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K6rjuk ievagni
es a boritekra felragasztani

!

Bekuld6si hatarido: junius 20.

Palyazatunk cfmebol ezuttal nem derii! ki, hogy milyen gepert lehet j£tszani.
Ilyen mar volt, de olyan meg nem, hogy nemcsak a cimbol, de a kiirasboi sem
derul ez ki. Az tortent ugyanis, hogy az APISZ-szal kotott megallapodas szerint
ismet C 16 nyeronek kellene kovetkeznie. Igen am, de nines C 16. Igy az az
egyezseg szuletett szerkesztosegunk es az APISZ kozott, hogy a fair play
szabalyainak megfeleloen kifrjuk a gepnyero palyazatot, s majd az eredmeny-
hirdetes idejen meglatjuk, hogy eppen milyen gep beszerz£se lehetseges.
Igerjuk, hogy Spectrumnal alabb nem adjuk, tehat vagy C 16, vagy Spectrum,
vagy effele nagysagrendu gep kerul a szerencses nyertes birtokaba. Palya-
zatunk kethonapos, s vannak egyeb nyeremenyei is az elso dijon kfvul. Meg-
fogadtuk tehat a mult havi Nyero-e a gepnyero? - cimu cikkben kapott tana-
csokat, s az elso tfz helyezettet jutalmazzuk majd, az elso gepe mellett a
tobbieket vasarlasi utalvanyokkal. A ket feladat osszpontszama alapjan a 20
legjobb neve kerul a sorsolo programba. De a legjobb 6t neve haromszor,
a 6-15. helyezette ketszer, a 16-20-e egyszer szerepel majd a „kalapban".
Az elso feladat maximalis ponterteke 12.
Ime tehat az elso feladat:
Feladatunk ismet egy jatekkal kapcsolatos. A jatekot ketten jatsszak
(Fekete Ferencke es Feher Felix) egy 5x5-6s nSgyzethalos tablan, az abra
szerinti kiinduloallasbol kezdve. Egy lepes mindig a sajat babunak a szom-
szedos (oldallai szomszedos!) Ores mezore valo toiasa. Ferencke kezd, s ezutan
felvaltva lepnek, mig valamelyikuk nem tud I6pni - az lesz a vesztes.
Kerdesunk: kinek jo ez a jatek? Azaz melyikuknek van nyero strategiaja
es mi az?
Felhfvjuk kedves palyazoink figyelmet, hogy a valasz (nyertes neve + a strate-
gia leirasa) meg nem elegendo, be is kell bizonyftani, hogy azzal a strategiaval
jatszva az a jatekos valoban mindig nyerni tud, barmit is lep az elienfele-U
A bizonyitas legyen pontos es teijes (mindenkit meggyozo, azaz, ha a masik
jatekosnak elmondjuk, ne legyen kedve utana leiilni megis jatszani), s leheto-
leg csak logikai eszkozoket hasznaljon. (Azaz, olyan bizonyitasokat szeretnenk,
melyekben nines semmi matematika, lehetoleg meg szamok se szerepeljenek
benne !)— - ~|
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